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 مستخمص 
تناكلت ىذه الدراسة مكضكع بعض العكامؿ األسرية المرتبطة بالتحصيؿ الدراسي لدل  

عمى العبلقة بيف )مستكل دخؿ األسرة ، كمستكل تعميـ  الطالبة الجامعية ، كىدفت إلى التعرؼ
الكالديف، كالحالة الزكاجية لمكالديف( ك مستكل التحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية السعكدية، 
كتـ استخداـ منيج المسح االجتماعي بالعينو مف خبلؿ تصميـ أداة االستبانة لتحقيؽ أىداؼ 

             ية طبقية مف طالبات الكميات اإلنسانية كشممتالدراسة كتكزيعيا عمى عينة عشكائ
طالبة،  3;6)كمية اآلداب،التربية، إدارة األعماؿ( بجامعة الممؾ فيصؿ باإلحساء ، كتككنت مف 

كذلؾ لمتعرؼ عمى تأثير بعض العكامؿ األسرية في التحصيؿ الدراسي لمطالبة الجامعية 
ىناؾ عبلقة بيف مستكل تعميـ الكالديف كمستكل السعكدية ، كقد تكصمت الدراسة إلى أف 

التحصيؿ الدراسي لمطالبات، كىناؾ عبلقة بيف الحالة الزكاجية لمكالديف كمستكل التحصيؿ 
الدراسي لمطالبات ، كما تكصمت الدراسة إف ىناؾ عبلقة بيف مستكل دخؿ األسرة كمستكل 

 التحصيؿ الدراسي لمطالبات.
 كممات مفتاحية:

ؿ األسرية ، التحصيؿ الدراسي ، الطالبة الجامعية ، جامعة الممؾ فيصؿ ، محافظة العكام     
 األحساء .
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Abstract 
This Study Addressed The Issue Of Some Family Factors 

Associated With The Collection Of Study At A University Student, And 

Aimed To Identify The Relationship Between (The Family's Income 

Level, And The Level Of Parental Education, And The Situation 

Alazwageh For Parents), And Between The Academic Achievement 

Level Of University Student Arabia. It Was The Use Of Social Survey 

Methodology By Study Sample Through The Design Of The 

Questionnaire Tool For Achieving The Objectives Of The Study And 

Distributed To A Stratified Random Sample Of Students In Colleges And 

Humanitarian Included (Faculty Of Arts, Education, Business 

Administration), King Faisal University, Al-Hassa. And Consisted Of 

380 Students And To Identify The Effect Of Some Family Factors In The 

Academic Achievement Of Student University Arabia, The Study Found 

That There Is A Relationship Between The Level Of Parental Education 

And The Level Of Academic Achievement Of Students, And There Is A 

Relationship Between Marital Status Of The Parents And The Level Of 

Academic Achievement Of Students, It Turns Out That There Is A 

Relationship Between The Level Of Household Income And The Level 

Of Academic Achievement Of Students,  

Keywords:Family Factors, Academic Achievement, College Student, 

King Faisal University, Al-Ehsaa Province. 
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 مقدمة :

تعد األسرة ىي النظاـ اإلنساني األكؿ، كمف كظائفيا األساسية استمرار النكع 
اعية المختمفة األخرل بجذكرىا في حياة كالمحافظة عميو، كمف ناحية أخرل تضرب النظـ االجتم

األسرة حيث إف النشاط االقتصادم، كالضبط االجتماعي، كالتربية، كالتركيح، كالديف كغير ذلؾ 
          مف األنماط الخاصة لمسمكؾ االجتماعي، كاف أكؿ ظيكرىا في إطار األسرة، كمف ىذه 

            تمعنا صغيرنا متكامبلن أكثر مف أف تككفالزاكية كانت األسرة في البداية تككف في الكاقع مج
                               نظامنا يشمؿ عددنا مف الكظائؼ الخاصة كما نبلحظ في المجتمعات الحديثة المعقدة.

 (.79،5334)أبك العزايـ:
بالرغـ تعدد مؤسسات التنشئة االجتماعية في المجتمع إال أف كفة األسرة ترجح  عمى 

لمؤسسات األخرل كميا كىي مجتمعة؛ ألف األسرة ىي الجماعة األكلى اإلنسانية التي يتعامؿ ا
معيا الفرد، كيعيش فييا سنكات التنشئة، كالتشكيؿ األكلى مف عمره، فيتقبؿ كؿ ما تغرسو، "كيعد 

تبدأ المنزؿ العامؿ الكحيد لمتربية، فبل تستطيع أم مؤسسة أخرل عامة أف تسد مكاف األسرة التي 
بتعميـ الفرد المغة، كتكسبو قدرة التعبير بيا، كاكتساب الخبرات في المجاالت المختمفة، كما أنيا 
تتمكف مف سرعة تدارؾ الشذكذ السمككي، كاالنحراؼ قبؿ استفحاليا، كفي األسرة يتككف لدل 

محياة االجتماعية األفراد الركح العائمية، كالعكاطؼ األسرية المختمفة كما تنشأ اإلتجاىات األكلى ل
المنظمة حيث إف قكة تأثير األسرة كتقبميا لمطفؿ في كؿ ما يصدر عنو، كالرغبة الجامحة في 

 (.73->6: 5345السعي لجعمو يسمؾ السمكؾ األفضؿ ىي جيكد ليست بالسيمة.)رشكاف،
 مشكمة الدراسة: 

ؿ الدراسي تتمحكر مشكمة ىذا الدراسة حكؿ بعض العكامؿ األسرية المرتبطة بالتحصي 
ف تفحص عممية التحصيؿ الدراسي بنظرة تحميمية كما يرتبط بيا مف عكامؿ  لمفتاة الجامعية ، كا 
عديدة تؤثر فييا كترتبط بيا ليا األىمية القصكل، ذلؾ أف بمعرفة ىذه العكامؿ كآثارىا عمى 

ساليب المناسبة يمكف معرفة ما يعكؽ تمؾ العممية كبالتالي دراسة الطرائؽ كاأل  التحصيؿ الدراسي
لتفادم المعكقات كالكصكؿ بالتحصيؿ الدراسي إلى أقصى حد ممكف ، كفي اجتماعيات التربية 
يكثر استعماؿ جممة الظركؼ كالمؤثرات االجتماعية المباشرة كاألسرة في تأثيرىا عمى التفكؽ أك 

ماعية القصكر الدراسي عمى اعتبار أنيما ال يظيراف في عزلة عف تمؾ السياقات االجت
كاالقتصادية كالتربكية ، التي تشكؿ المناخ التربكم العاـ المساعد إلفراز التفكؽ أك القصكر 
الدراسي. كنقصد بالمناخ في معناه الكاسع ذلؾ الكسط المباشر كالتأثيرات االجتماعية كالنفسية 

 ( 46ـ:5335كالثقافية كالتعميمية التي يعيش فييا الطالب كيتأثر بيا.)طعيمة،
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كمما الشؾ فيو إف األسرة مف حيث بنائيا، كأكضاعيا المتمثمة بالكضع االقتصادم،عدد         
أفراد األسرة، الجك السائد بيف الطالب ككالديو كأخكتو،كمستكل تعميـ الكالديف،مكاف كطبيعة 

شكؿ السكف، كغيرىػػػػا مف العكامؿ التي قد يككف ليا تأثيرنا في عممية التحصيؿ الدراسي لمطالب ب
 عاـ، ك لمطالب الجامعي بشكؿ خاص .   

ا ما   كلما تمثمو ىذا الدراسة مف أىمية حيث ترتبط بالعممية التعميمية كالتربكية، كأيضن
يمثمو الرسكب كالتسرب بيف الطبلب مف ىدر لمطاقات البشرية كاألمكاؿ العامة، كما يعانيو 

الناتجة عف تدىكر مستكل إخفاقيـ التعميمي الطالب كاألسرة مف فداحة الخسارة المادية كالمعنكية 
نتيجة تدني مستكل تحصيميـ العممي ك األكاديمي، كمف ىنا تـ اختيار مكضكع البحث "بعض 
العكامؿ األسرية المرتبطة بالتحصيؿ الدراسي في مرحمة التعميـ الجامعي لدل عينة مف طالبات 

ساء"، لذلؾ تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة الكميات اإلنسانية في جامعة الممؾ فيصؿ بمحافظة األح
 عف التساؤؿ اآلتي:

ما العكامؿ األسرية المرتبطة بالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية السعكدية  
 بجامعة الممؾ فيصؿ بمحافظة اإلحساء؟

 أىمية الدراسة :
 األىمية العممية: 
 في عمـ االجتماع األسرم.تعد ىذه الدراسة محاكلة إلضافة إسياـ بسيط لجيكد الباحثيف  -

يمكف الخركج بتكصيات كاقتراحات مف شأنيا الكقكؼ عمى تأثير العكامؿ األسرية في  -
التحصيؿ الدراسي لمطالبات الجامعيات، كذلؾ لدراستيا كتفعيؿ العكامؿ التي تدفع الطالبات 

 عمى التحصيؿ الدراسي .

 األىمية العممية :
ي ىذا االختصاص سكاء جيات تربكية، أك أكاديمية يستفيد مف ىذه الدراسة المسئكليف ف -

متمثمة في الجامعات أك األسرة، كذلؾ لمكقكؼ عمى أىمية العكامؿ األسرية، كدكرىا في 
 التحصيؿ الدراسي لمطالبات الجامعيات.

المساىمة مع الجيات ذات االختصاص في مزيد مف الدراسات حكؿ ىذا المكضكع كمعالجة  -
 تجة عنيا.الجكانب السمبية النا
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 أىداف الدراسة :
 تيدف الدراسة إلى:

معرفة العبلقة بيف مستكل تعميـ الكالديف، كمستكل التحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية  .4
 السعكدية .

معرفة العبلقة بيف الحالة الزكاجية لمكالديف، كمستكل التحصيؿ الدراسي لدل الطالبة  .5
 الجامعية السعكدية .

دخؿ األسرة، كمستكل التحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية معرفة العبلقة بيف  .6
 السعكدية.

 فرضيات الدراسة : 
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل تعميـ الكالديف ، ك مستكل التحصيؿ  .4

 الدراسي لدل الطالبة الجامعية السعكدية.

مستكل التحصيؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الحالة الزكاجية لمكالديف، ك  .5
 الدراسي لدل الطالبة الجامعية السعكدية.

تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف دخؿ األسرة، ك مستكل التحصيؿ الدراسي لدل  .6
 الطالبة الجامعية السعكدية .

 مفاىيم الدراسة :
 األسرة :  (1)

فيا بناتيا ىي األسرة السعكدية التي تعيش في كنيقصد بيا إجرائًيا في ىذه الدراسة :       
البلتي ىف في مستكل التعميـ الجامعي)جامعة الممؾ فيصؿ بمحافظة األحساء(، كتقـك األسرة 

 بتربيتيف كتكجيييف كاإلشراؼ عمييف في ىذه المرحمة الجامعية.

 التحصيل الدراسي :  (2)
بأنو المعدؿ األكاديمي الذم تحصؿ عميو الطالبة يقصد بو إجرائًيا في ىذه الدراسة:     

امعية السعكدية المنتظمة في نياية الفصؿ الدراسي في الكميات اإلنسانية ) كمية اآلداب، الج
 التربية، أدارة األعماؿ، الحقكؽ( بجامعة الممؾ فيصؿ بمحافظة باألحساء  .
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 حدود الدراسة :
 تتكون حدود الدراسة من االتي:

 انية كىي:طبقت ىذه الدراسة عمى طالبات الكميات اإلنس الحدود البشرية:-1
 ) كمية اآلداب، كمية التربية، كمية إدارة األعماؿ ( في جامعة الممؾ فيصؿ بمحافظة اإلحساء.

طبقت ىذه الدراسة عمى طالبات الكميات اإلنسانية بجامعة الممؾ فيصؿ  الحدود المكانية:-2
 بمحافظة اإلحساء .

بجامعة الممؾ فيصؿ خبلؿ  طبقت ىذه الدراسة عمى الكميات اإلنسانيةالحدود الزمانية:  -3
 ق.4769 -ق 4768العاـ الدراسي 

 أدبيات الدراسة
 أوال: اإلطار النظري:

 المحور األول: األسرة:
أف عممية التنشئة االجتماعية التي تقـك بيا األسرة تجاه األبناء ترتبط إلي حد كبير بالطريقة 

األسرة التي يقـك فييا الزكجاف التي يؤدم بيا كؿ مف الزكجيف أدكارىما الزكجية، فمثبلن في 
بأعماؿ مستقمة مع كجكد تقسيـ لمعمؿ في المنزؿ فإف الزكج يعطي مبمغنا مف الماؿ لزكجتو دكف 

أما األسرة التي يقضياف أكقات فراغيما معنا ،   معرفتيا بمقدار مرتبو، كال كيفية إنفاقو لو، كقمما
ياف معظـ كقتيما معنا كما أنيما متساكياف يشترؾ فييا الزكجاف في عديد مف األنشطة فيما يقض

مف جميع الكجكه، كيساعد أحدىما اآلخر، كيشتركاف كذلؾ في  االىتمامات نفسيا، كفي اتخاذ 
األصدقاء، فيكجد فرؽ كاضح بيف مثؿ ىاتيف األسرتيف في أدكارىما كعبلقتيما الزكجية، فاألكلى 

ا بيف الزكجيف، كالثان ية عكس ذلؾ كبيف ىذيف النمطيف تكجد درجات يظير فييما انفصاالن كاضحن
عديدة مف التفاكت؛ ليذا يمكف تصنيؼ التنظيـ األسرم إلي ثبلثة أنكاع : كما يرل 

 (.554: 5344)آباش،
_ التنظيـ المتمـ أك المكمؿ : كفيو تككف أنشطة كؿ مف الزكجيف مفترقة مع أنيا تتبلءـ لتككف 4

 كبلن كاحدا .
فيو تنفذ أنشطة الزكج كالزكجة بصكرة مستقمة كمفترقة دكف أف يرجع أم _ التنظيـ المستقؿ : ك 5

 منيما لآلخر .
 _ التنظيـ المترابط : الذم يمارس فيو الزكجاف أنشطتيما دكف تقسيـ لمعمؿ بينيما.6
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كمف كجية نظر الباحثة أف دكر األسرة دكر رئيس كىاـ في حياة األبناء منذ كالدتيـ  
يقتصر عمى مرحمو، كالسف معيف، فدكر األسرة يشمؿ كؿ جكانب حياه ككجكدىـ عمى الحياة ال

 األبناء كاليقتصر عمى جانب معيف مف جكانب حياتيـ.
 التفسير اإلسالمي لدور األسرة في توجيو األبناء :

يقرر اإلسبلـ منذه البدء سبلمة الفطرة، كقابمية الفرد لمتكجيو كالتنشئة مبرزنا دكر الكالديف  
: )ما مف مكلكد إال يكلد عمى الفطرة  -صمى اهلل عميو كسمـ -أف حيث يقكؿ النبيفي ىذا الش

فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو( كمفيـك الحديث أف األبكيف إذا كانا سميمّي الفطرة 
كالعقيدة فإنيا ينمياف فيو الفطرة السميمة كالتكجو إلى الخير. "كيختمؼ المنظكر اإلسبلمي لدكر 

في عممية التنشئة كالضبط االجتماعي عف النظريات القديمة كالحديثة، كسبب ذلؾ  األسرة
االختبلؼ يرجع إلى أف اإلسبلـ ينظر لممجتمع بصكرة مختمفة عف النظريات اليمينية أك 
اليسارية، فيك يدعك إلى قياـ مجتمع يّحكـ ديف اهلل في جميع مناشطو كقطاعاتو، مجتمع يقكـ 

ي العقيدة، ك الرأم، كالتفكير، كالعدالة في الكاجبات، كالحقكؽ، كالمساكاة عمى مبادئ الحرية ف
 .(;7: 5333)الصباغ،بيف جميع األفراد، كالتكافؿ في سبيؿ تحقيؽ المصمحة العامة" 

 المحور الثاني: التحصيل الدراسي:
 مفيوم التحصيل الدراسي:

ة أك األداء في العمؿ ُعِرؼَّ التحصيؿ بأنو "مستكل محدد مف اإلنجاز أك الكفاء 
              المدرسي أك األكاديمي، يجرل مف قبؿ المدرسيف أك بكاسطة االختبارات المقننة".

 (.475: 5345)تكنسية،

 أىمية التحصيل الدراسي : 
تتجمى أىمية التحصيؿ الدراسي بأكجو شتى في حياتنا االجتماعية كبخاصة المستقبؿ   

سمح بمكافحة طائفة مف العكامؿ المسببة النعداـ األمف مثؿ : البطالة، فالكاقع أف تنمية التعميـ ت
كاالستعباد، كالنزاعات الدينية المتطرفة ، كىكذا أصبح النشاط التدريبي، كالدراسي بكؿ مككناتو 
أحد المحركات الرئيسة لمتنمية في فجر القرف الحادم كالعشريف، كىك يساىـ مف ناحية أخرل في 

كالتكنكلكجي، كفي االزدىار العاـ لممعارؼ،  كأف أم مجتمع يسعى لمنمك كالتطكر التقدـ العممي 
البد ألبنائو مف مكاصمة التحصيؿ الدراسي؛ لكي يككنكا قادريف عمى استيعاب عناصر ىذا النمك 

 (.488-487: 5345كالتطكر.)تكنسية، 
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 شروط ومبادئ التحصيل الدراسي :
عميـ إفادة لصاحبو ، كمف ىذه الشركط كالمبادئ لمتعميـ قكانيف كأصكؿ تجعؿ مف الت 

 التي تساعد عمى عممية التذكر منيا ما يمي : 

قانكف التكرار : "معناه أف التمميذ لكي يتعمـ شيئنا ما، أك خبرة معينة ، عميو أف يقـك   -
ا كثابتنا في ذىنو ، كىذا ليس معناه أف يككف التكرار آلينا ليس لو  بتكراره حتى يصبح راسخن
نما يككف مكجينا يؤدم إلى التعمـ الجيد، كالقائـ عمى الفيـ، كالتركيز، كاالنتباه ،  معنى ، كا 
         كأف يعي التمميذ ما يدرسو ، كبالتالي يمكف أف يؤدم عممو بطريقة سريعة كدقيقة".

 (.4>4: 5343)عبد اليادم ، 

جيد البلـز لعممية التعمـ، كعف اإلرشاد كالتكجيو : يؤدم إرشاد المتعمـ إلى االقتصاد في ال -
طريقو يتعمـ الفرد الحقائؽ الصحيحة منذ البداية بدالن مف تعمـ أساليب خاطئة، ثـ يضطر 
لبذؿ الجيد لمحك المعمكمات الخاطئة ، ثـ تعمـ المعمكمات الصحيحة بعد ذلؾ فيككف جيده 

 (;47: 5343مضاعفا .)المممي،

 سة : المحور الثالث:النظريات المفسرة لمدرا
 النظرية البنائية الوظيفية :  (1)

أىـ ركاد النظرية البنائية ىربرت سبنسر كتالككت بارسكنز كراد كميؼ براكف كركبرت  
ميرتكف، كيرتبط نشكء النظرية البنيكية الكظيفية بالفكر الكضعي إذ كانت النزعة الكضعية منذ 

التقميدية، إذ أف تأييدىا لمعمـ كالمنطؽ بداية القرف التاسع عشر مؤيدة لمعمـ كمعارضة لمميتفيزيقيا 
التجريبي كاف يستند عمى فكره الكصكؿ إلى القكانيف التي تخضع ليا الكقائع كالظكاىر 
االجتماعية؛ لذا أكدكا عمى فكرة العمـ الطبيعي خاصة عمـ األحياء كأىميتو في دراسة المجتمع، 

تي الحي ككظائفيا. كمثؿ ىذه الدراسة يمكف فعمـ األحياء يدرس تراكيب  الكائف الحيكاني أك النبا
االستفادة منيا في تحميؿ المجتمع البشرم الذم ىك اآلخر الذم يتككف مف أجزاء تسمى باألنظمة 

 (445-444:  5345التي ليا كظائؼ يكمؿ بعضيا البعض اآلخر.)الغريب ، 

 المبادئ الرئيسة لمنظرية الوظيفية :
 النسؽ لة كظائؼ بنيكية نايعة مف طبيعة الجزء.أف كؿ جزء مف أجزاء المكسسة أك  .1
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الكظائؼ التي تؤدييا المؤسسة أك الجماعة قد تككف كظائؼ ظاىرة أك باطنة، أك كظائؼ  .2

 ىدامة أك بناءه.

كجكد نظاـ قيمي تسير البنى الييكمية لممجتمع أك المؤسسة في مجالة، فيك يحدد كاجبات  .3

 ( :8-89: 5338كؿ فرد كحقكقو.) الحسف،

 ظيف النظرية الوظيفية في تفسير مشكمة الدراسة : تو 

ترل ىذه النظرية أف كؿ مؤسسة اك جماعة  تتألؼ مف مجمكعة مف المؤسسات  

االجتماعية بحيث تقـك كؿ مؤسسة اجتماعيو بدكر ك كظيفة ، كتمؾ الكظيفة تعمؿ عمى استمرار 

أك جماعة بالدكر أك الكظيفة النسؽ االجتماعي كاستقراره، أما إذا أخمت أم مؤسسة اجتماعية 

التي تؤدييا فسكؼ ينعكس ىذا عمى المجتمع بأكممو، كاألسرة ىي مف أىـ المؤسسات المكجكدة 

بالمجتمع كىي التي تقـك عمييا المجتمعات، كتعتبر جماعة كتعد الكحدة األساسية بالمجتمع، 

ات يقـك بيا اتجاه الطرؼ كىي تتككف مف األب كاألـ كاألبناء لكؿ منيـ دكر، كمسؤكلية، ككاجب

األخر، فعمى الكالديف القياـ بكظيفتيما األبكية تجاة األبناء مف تكفير مقكمات الحياة السميمة، 

 كتكفير المناخ المبلئـ لؤلبناء داخؿ األسرة المناخ المفعـ بالحب كالرحمة.

 نظرية الدور االجتماعي : (2)

، كتصرفاتو، كعبلقاتة االجتماعية إنما تعتمد تنبع نظرية الدكر مف منطمؽ أف سمكؾ الفرد       

عمى أدكاره االجتماعية، فالدكر االجتماعي ينطكم عمية جممة مف الحقكؽ كالكاجبات االجتماعية، 

ككاجبات الفرد يحددىا الدكر الذم يشغمو، أما حقكقة فتحددىا الكاجبات كالمياـ التي ينجزىا في 

ا بأف الفرد منذ بداية حياتو يتدرب عمى المجتمع، فالدكر حمقة كصؿ بيف الفرد ك  المجتمع عممن

إشغاؿ األدكار االجتماعية عف طريؽ عمميات التنشئة االجتماعية، كىذة األدكار تحدد مركزة 

 ( 47-46: 5347االجتماعي، كتساعد اآلخريف عمى الفيـ كالتنبؤ بسمككو. )العتيبي ،
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رفي التفاعؿ؛ فكاجبات كؿ طرؼ كيتضمف الدكر مجمكعة مف الحقكؽ كالكاجبات بيف ط 
ىي بمثابة حقكؽ لمطرؼ اآلخر، ككاجبات األب حياؿ أبنائو ىي حقكؽ لؤلبناء ككاجبات األبناء 
حياؿ أبييـ ىي حقكؽ لؤلب عمى األبناء، كتتحد الحقكؽ كالكاجبات لكؿ مف األدكار االجتماعية 

سبلـ حقكؽ االبف عمى أبيو، بطرؽ متعددة فقد يككف التحديد مف كاقع األدياف: فقد حدد اإل
كحقكؽ األب عمى أبنائو، كما قد يككف التحدم اجتماعينا مف خبلؿ األعراؼ الشائعة في 

 (.96-95:  5345المجتمع، كقد يككف التحديد بناءن عمى عدد مف العكامؿ. )الغريب،

 توظيف نظرية الدور في تفسير مشكمو الدراسة : 
رية، حيُث إف األسرة ىي نسؽ اجتماعي يكجد بو إف مكضكع الدراسة يرتبط بيذة النظ

أدكار كمراكز، فكجكد الكالديف)األب كاألـ( مف جية، ك األبناء مف جية أخرل، ككؿ مف األـ 
كاألب عمييـ أدكار معينة كالتزامات داخؿ األسرة تجاه األبناء، فإذا تساكل األداء الفعمي لؤلدكار 

ناء، كاستطاعا أف يككف ىناؾ أتزاف كانسجاـ بيف أالدكار فيذا مع األداء المتكقع لمكالديف تجاه األب
سينعكس عمى األبناء باإليجاب، كعمى تحصيميـ الدراسي، كعمى األبناء أدكار عمييـ القياـ بيا 
أتجاه الكالديف كأتجاه المرحمة الدراسية التي يشغمكنيا، كيتكقع األباء مف ابنائيـ اف يقكمكا بدكرىـ 

كبعد قياـ االبناء بكاجباتيـ يحصمكف عمى مجمكعة مف الحقكؽ المادية  خاصة في الدراسة
 كاألعتبارية نتيجة لقيامة بدكرة عمى أكمؿ كجة. 

 ثانًيا : الدراسات السابقة : 
م( ، بعنوان : أثر العوامل االجتماعية عمى التحصيل األكاديمي 2010دراسة: )عبد اليادي ،

 إلدارية والمالية بجامعة البمقاء التطبيقية.لطمبة كمية عمان الجامعية لمعموم ا

كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر العكامؿ االجتماعية عمى التحصيؿ األكاديمي  
لطمبة كمية عماف الجامعة لمعمـك اإلدارية كالمالية في جامعة البقاء التطبيقية ، كقد استخدمت 

ف، كتـ تكزيعو عمى عينة عشكائية مف الباحثة منيج المسح االجتماعي ،كقامت بتصميـ استبيا
 ( استبانة، كقد تـ استردادىا بالكامؿ ، كتكصمت الدراسة إلى أف 633طمبة الكمية بكاقع )

العكامؿ االجتماعية ممثمة بمحافظة السكف، كمنطقة السكف، كعمؿ األب، كمينة األـ، كحجـ 
إلنترنت تؤثر في التحصيؿ المنزؿ، كعدد أفراد األسرة، كالدخؿ الشيرم لؤلسرة، كتكافر ا

 األكاديمي لمطالب.
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 م( ، بعنوان : التسمط الوالدي وأثره عمى التحصيل الدراسي 2002)العمارين ، :دراسة

سعت ىذة الدراسة لمتعرؼ عمى األسمكب التسمطي الذم يمارسو الكالداف عمى الطفؿ،  
بو، كمظاىره، كالحمكؿ كالتعرؼ عمى بعض مظاىر األسمكب التسمطي، كأثاره السمبية، كأسبا

كالمطركحة، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ، كتـ تطبيؽ ىذه الدراسة في محافظة درعا، 
كمدينة جاسـ في سكريا كاقتصرت عينة الدراسة عمى تبلميذ مرحمة التعميـ األساسي الحمقة الثانية 

             ( تمميذنا .73العينة ) ذكم التحصيؿ المتدني، كتـ اختيار العينة عشكائينا، كبمغ عدد أفراد
( عبارة ، 48( إناث، كتـ جمع البيانات عف طريؽ استخداـ )استبانة( تضـ) 53(ذككر ،)  53)

ال تكجد عبلقة بيف الضرب كالتحصيؿ الدراسي المنخفض، كىذا  كقد تكصمت الدراسة إلى أنو
 يعني أف الضرب ليس العامؿ الكحيد الذم يؤدم إلى انخفاض التحصيؿ الدراسي.

بعنوان الصراعات   youngman & Yuanzhang( 2002دراسة: )يونجمان ويانزىانج ،
 بوالية أوىايو . الزواجية وشدة الوالدين وعالقتيا باإلنجاز األكاديمي لألبناء 

ىدفت الدراسة إلى معرفة التأثيرات الضارة لمصراعات الزكاجية عمى إنجاز األبناء ،  
( طفبلن إحداىما مف ذكم األسر 478كطبقت الدراسة عمى عينتيف مختمفتيف مف األطفاؿ قكاميا )

الدراسة إلى  المتصارعة باستمرار، كاألخرل مف ذكم األسر المتكافقة زكاجينا، كقد تكصمت نتائج
أف األبناء داخؿ األسر المتكافقة زكاجينا كاف لدييـ دافع لئلنجاز أفضؿ مف األبناء داخؿ األسر 
المتصدعة ، كأف الصراعات الزكاجية الشديدة أدت إلى انخفاض دافع اإلنجاز لدل األبناء في 

 ىذه األسر.

 التعميق عمى الدراسات السابقة : 
أف جميع الدراسات تتفؽ مع الدراسة الحالية نظرنا  مف خبلؿ العرض السابؽ يتضح 

لككنيا تتناكؿ مكضكع التحصيؿ الدراسي كمتغيرات تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب، أك 
الطالبة بشكؿ عاـ، سكاء كانت العكامؿ اجتماعية أك اقتصادية أك أسرية تؤثر عمى التحصيؿ 

 الدراسي لمطبلب كالطالبات.

ج  راءاتيا منيجية الدراسة وا 
لتحقيؽ فرضيات الدراسة ك أىدافيا قامت الباحثة بإتباع منيج المسح منيج الدراسة:  (1)

 االجتماعي بالعينو.
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يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات)الكميات اإلنسانية( بأقساميا مجتمع الدراسة:  (2)
 المختمفة، بجامعة الممؾ فيصؿ بمحافظة اإلحساء.

           تـ اختيار نسبة ، حيث ثة العينة العشكائية الطبقيةاستخدمت الباحعينة الدراسة:   (3)
( طالبة، تـ تكزيعيا عمى الكميات 3;6%( مف كؿ كمية  كبمغ حجـ العينة النيائي ) 8) 

% ( عمى  8الممثمو لمجتمع الدراسة. كتـ تكزيع ىذا الحجـ بالطريقة العشكائية بنسبة )
البات حيث شممت كمية اآلداب عمى جميع أقساـ الكميات  ذات العدد األكبر مف الط

االقساـ كىي:)عمـ االجتماع، التاريخ، الجغرافيا، المغة العربية، المغة االنجميزية، الدراسات 
( أقساـ كىي:)إعاقة سمعية، إعاقة عقمية،  7اإلسبلمية(، أما كمية التربية فقد تـ أختيار ) 

  ماؿ فقد تـ اختيار جميع األقساـ كىيصعكبات تعمـ، رياض أطفاؿ (،أما كمية إدارة األع
   ( أقساـ كىي: )التسكيؽ، المحاسبة، حاسب آلي كنظـ معمكمات( كتـ تكزيع العينة 6) 

 بيف األقساـ .

استخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع المعمكمات، كتككنت االستبانة أداة الدراسة:   (4)
 في صكرتيا النيائية مف قسميف :

ؿ البيانات األكلية الخاصة بأفراد عينة الدراسة مثؿ )العمر، كالتخصص، كيشم القسم األول:
 كالكمية ، كالسكف ، كالدخؿ ...الخ(.

يشمؿ العكامؿ األسرية المرتبطة بالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية كيتككف  القسم الثاني:
 ( فقرة مقسمة عمى خمسة محاكر كما يمي:58مف )

  العبلقة بيف مستكل تعميـ الكالديف، كمستكل التحصيؿ الدراسي لدل المحكر األكؿ: كيتناكؿ
 ( فقرات.:الطالبة كيتككف مف )

  المحكر الثاني: كيتناكؿ العبلقة بيف الحالة الزكاجية لدل الكالديف، كمستكل التحصيؿ
 ( فقرات.>الدراسي لدل الطالبة كيتككف مف )

  األسرة، كمستكل التحصيؿ الدراسي المحكر الثالث: كيتناكؿ العبلقة بيف مستكل دخؿ
 ( فقرات .>لمطالبة كيتككف مف )
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 صدق أداة الدراسة:
 . الصدق الظاىري ألداة الدراسة )صدق المحكمين(:1

بعد االنتياء مف بناء أداة الدراسة كالتي تتناكؿ العكامؿ األسرية المرتبطة بالتحصيؿ     
تيا األكلية ، تـ عرضيا عمى عدد مف الدراسي لدل الطالبة الجامعية ، كظيكرىا في صكر 

المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس، كقد ُطمب مف المحكميف مشككريف إبداء الرأم حكؿ مدل 
كضكح العبارات كمدل مبلئمتيا لما كضعت ألجمو، كمدل مناسبة العبارات لممحكر الذم تنتمي 

 ير االستبانة.إليو، مع كضع التعديبلت كاالقتراحات التي يمكف مف خبلليا تطك 

كفي ضكء التكجييات كاالقتراحات التي أبداىا المحكمكف، قامت الباحثة بإجراء  
التعديبلت البلزمة التي اتفؽ غالبية المحكميف عمييا، كبعد دراسة مبلحظات كتكجييات 

 المحكميف، كالمشرؼ عمى البحث صيغت االستبانة بصكرتيا النيائية.

 الدراسة:. صدق اإلتساق الداخمي ألداة 2
بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقيا ميدانينا كبناءن عمى  

بيانات العينة قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف لمعرفة الصدؽ الداخمي لبلستبانة 
مية لممحكر حيث تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات االستبانة بالدرجة الك

( كىذا يعطي  3.34الذم تنتمي إليو العبارة، حيث يتضح أف جميع العبارات دالة عند مستكل )
داللة عمى ارتفاع معامبلت االتساؽ الداخمي، كما يشير إلى مؤشرات صدؽ مرتفعة ككافية يمكف 

 الكثكؽ بيا في تطبيؽ الدراسة الحالية.

 ثبات أداة الدراسة:
              الدراسة )االستبانة( استخدمت الباحثة معامؿ ثبات لمتحقؽ مف ثبات أداة 

يتضح أف أداة الدراسة تتمتع بثبات مقبكؿ (، حيث Alpha Cronbach's)الفا كركنباخ( )
(، كىي درجة ثبات عالية، كما 44:.3إحصائينا، حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية )ألفا( )

(، كىي معامبلت ثبات مرتفعة 67:.3،  6>3.9بيف ) تراكحت معامبلت ثبات أداة الدراسة
 يمكف الكثكؽ بيا في تطبيؽ الدراسة الحالية. 
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 أساليب المعالجة اإلحصائية :
تـ استخداـ  العديد مف األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية 

تي يرمز ليا "، كال "Statistical Package for Social Sciencesلمعمـك االجتماعية
 (، كبعد ذلؾ تـ حساب المقاييس اإلحصائية التالية:SPSSاختصارنا بالرمز )

( بيف عبارة درجة (Pearson Correlation Coefficient معامل ارتباط بيرسون "ر" .1
كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي إليو، كذلؾ لتقدير االتساؽ الداخمي ألداة 

 ئي(.الدراسة )الصدؽ البنا

 " لقياس ثبات أداة الدراسة.Alpha Cronbach" معامل ألفا كرونباخ .2

لمتعرؼ عمى الخصائص الشخصية أساليب اإلحصاء الوصفي )التكرارات والنسب المئوية( .3
ألفراد عينة الدراسة كتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاكر الرئيسة التي تتضمنيا 

 أداة الدراسة.

" كذلؾ لمعرفة مدل ارتفاع أك انخفاض استجابات أفراد  Mean"  المتوسط الحسابي .4
الدراسة عف المحاكر الرئيسة )متكسط متكسطات العبارات(، مع العمـ بأنو يفيد في ترتيب 

 المحاكر حسب أعمى متكسط حسابي.

لمتعرؼ عمى مدل انحراؼ استجابات أفراد  "Standard Deviation" االنحراف المعياري  .5
عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة، كلكؿ محكر مف المحاكر الرئيسة عف  الدراسة لكؿ

متكسطيا الحسابي، كيبلحظ أف االنحراؼ المعيارم يكضح التشتت في استجابات أفراد 
عينة الدراسة لكؿ عبارة مف عبارات متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاكر الرئيسة، فكمما 

 جابات كانخفض تشتتيا بيف المقياس.اقتربت قيمتو مف الصفر تركزت االست

لمعرفة الفركؽ في استجابات الطالبات نحك  "one way Anova" تحميل التباين اآلحادي .6
 العكامؿ األسرية المرتبطة بالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية السعكدية.

 نتائج الدراسة:
ية بيف مستكل تعميـ ائتكجد عبلقة ذات داللة إحصلمتحقق من الفرض األول ونصو: "     

            مستكل التحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية السعكدية"، يكضح الجدكؿ رقـالكالديف ، ك 
 ( اآلتي:4)
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 (1جدول )
الفروق في إجابات الطالبات نحو العوامل األسرية المرتبطة بالتحصيل الدراسي لدى الطالبة 

 الجامعية بحسب مستوى تعميم الوالدين.

 مصدر التبايف المحاكر ـ
درجة 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستكل 
 الداللة

4 

العبلقة بيف مستكل 
تعميـ الكالديف 

كمستكل التحصيؿ 
 الدراسي لمطالبات

 66.347 5;3.;>4 9 بيف المجمكعات

4.998 3.45; 
 >5;.>4 >;9.6>6: 6:6 داخؿ المجمكعات

5 

لة العبلقة بيف الحا
الزكاجية لمكالديف 
كمستكل التحصيؿ 
 الدراسي لمطالبات

 >>:.56 6>:.475 9 بيف المجمكعات

3.<35 3.7<7 
 9>59.6 ;:78.9;> 6:6 داخؿ المجمكعات

6 

العبلقة بيف مستكل 
دخؿ األسرة 

كمستكل التحصيؿ 
 الدراسي لمطالبات

 3;6.> 3;89.5 9 بيف المجمكعات

3.7:3 3.;64 
 9:>.>4 784.3:8: 6:6 اتداخؿ المجمكع

( يكضح الفركؽ في إجابات الطالبات نحك العكامؿ األسرية المرتبطة 4الجدكؿ رقـ ) 
بالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية حسب مستكل تعميـ الكالديف حيث تبيف عدـ كجكد 

حصيؿ الدراسي فركؽ في اتجاىات الطالبات نحك العبلقة بيف مستكل تعميـ الكالديف، كمستكل الت
، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ دالة  ;3.45حسب مستكل تعميـ الكالديف حيث بمغ مستكل الداللة 

إحصائينا في كجيات نظر الطالبات بحسب مستكل تعميـ الكالديف حكؿ الحالة الزكاجية لمكالديف 
ير داؿ كىك غ 7>3.7كعبلقتيا بمستكل التحصيؿ الدراسي لمطالبات حيث بمغ مستكل الداللة 

إحصائينا ، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ في مستكل دخؿ األسرة مف كجية نظر الطالبات حسب 
 .64;.3مستكل تعميـ الكالديف، كذلؾ عند مستكل داللة 
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 رررر

كمف كجية نظر الباحثة أف سبب عدـ كجكد فركؽ في العبلقة بيف مستكل تعميـ  
رة كمستكل التحصيؿ الدراسي لمطالبات الكالديف كالحالة الزكاجية لمكالديف كمستكل دخؿ األس

حسب مستكل تعميـ الكالديف يرجع إلى أف ىناؾ اتفاؽ عمى كافة متغيرات الدراسة في أف 
المستكل التعميمي لمكالديف لو تأثير عمى التحصيؿ الدراسي لمطالبات، كمف ثـ جاءت عممية 

ذا يعد أمرنا طبيعينا نكعنا ما، االتفاؽ، مما سبب عدـ كجكد فركؽ في اتجاىات مفردات العينة، كى
ألف مستكل تعميـ الكالديف المرتفع يسيـ في دفع الكالديف عمى حث الطالبة بزيادة تحصيميا 
الدراسي، كتكجيو الطالبة أكاديمينا، كيقـك الكالداف بعممية األشراؼ كالمتابعة المستمرة لطالبو، 

كثير مف  الطالبات يعتبرف األبكيف قدكة كالكقكؼ عمى معدليا األكاديمي أك تحصيميا الدراسي،ك 
بالنسبة لمستكل تعميـ الكالديف المرتفع خاصة إف كاف الكالديف أك أحدىما يشغؿ منصبنا أك مركزنا 
عالينا يدفع األبناء إلى محاكلة االقتداء بكالدييـ كرفع مستكل تحصيميـ الدراسي لبمكغ ما كصؿ 

  إليو األبكاف.
ونصو: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الحالة لمتحقق من الفرض الثاني 

الزواجية لموالدين، و مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبة الجامعية السعودية"، يوضح 
 ( اآلتي:2الجدول رقم )

 (2جدول )
الفروق في إجابات الطالبات نحو العوامل األسرية المرتبطة بالتحصيل  الدراسي لدى الطالبة 

 الحالة الزواجية لموالدين.الجامعية حسب 

درجة  مصدر التبايف المحاكر ـ
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستكل 
 الداللة

4 
العبلقة بيف مستكل 
تعميـ الكالديف 

كمستكل التحصيؿ 
 الدراسي لمطالبات

 8.7:6 ;49.74 6 بيف المجمكعات
3.5:5 3.;79 

 53.487 386.;:8: 6:9 داخؿ المجمكعات

5 
العبلقة بيف الحالة 
الزكاجية لمكالديف 
كمستكل التحصيؿ 
 الدراسي لمطالبات

 3>3.:6 444.5:3 6 بيف المجمكعات
 >59.59 534.::;> 6:9 داخؿ المجمكعات >3.56 4.745

6 
العبلقة بيف مستكل 

دخؿ األسرة 
كمستكل التحصيؿ 
 الدراسي لمطالبات

 63.997 6>>.4> 6 بيف المجمكعات
4.888 3.533 

 55:.>4 748.695: 6:9 داخؿ المجمكعات
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( يكضح الفركؽ في إجابات الطالبات نحك العكامؿ األسرية المرتبطة 5الجدكؿ رقـ )     
بالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية حسب الحالة الزكاجية لمكالديف حيث تبيف عدـ كجكد 

يف مستكل تعميـ الكالديف، كمستكل التحصيؿ الدراسي فركؽ في اتجاىات الطالبات نحك العبلقة ب
، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ  79;.3حسب الحالة الزكاجية لمكالديف حيث بمغ مستكل الداللة 

دالة إحصائيان في كجيات نظر الطالبات بحسب الحالة الزكاجية لمكالديف، كعبلقتيا بمستكل 
كىك غير داؿ إحصائينا ، كما تبيف  >3.56لة التحصيؿ الدراسي لمطالبات حيث بمغ مستكل الدال

عدـ كجكد فركؽ في مستكل دخؿ األسرة مف كجية نظر الطالبات حسب الحالة الزكاجية لمكالديف 
 . 3.533كذلؾ عند مستكل داللة 

كمف كجية نظر الباحثة أف سبب عدـ كجكد فركؽ في العبلقة بيف مستكل تعميـ الكالديف         
ة لمكالديف كمستكل دخؿ األسرة كبيف مستكل التحصيؿ الدراسي لمطالبات حسب كالحالة الزكاجي

الحالة الزكاجية لمكالديف أف ىناؾ اتفاؽ في كجيات نظر مفردات العينة )الطالبات( حكؿ 
المتغيرات السابقة ، فعند كجكد استقرار أسرم كارتباط بيف األب كاألـ يؤدم إلى أف الطالبة 

ر مما يؤدم إلى زيادة التحصيؿ الدراسي لمطالبات، فعندما تعيش تعيش في جك أسرم مستق
الطالبة في كجكد األـ كاألب المرتبطيف ببعضيما كيسكد بينيما التكافؽ كاالنسجاـ كالترابط، ىذا 
بدكف شؾ ينعكس عمى حياة الطالبة كعمى تحصيميا كمسيرتيا أألكاديمية، كالعكس صحيح 

غير صحي أك أسرة مفككة أك منفصمة أك األـ كاألب عندما تكجد الطالبة في جك أسرم 
مرتبطاف لكف بينيما صراعات كعدـ التكافؽ أك انسجاـ  كالكثير مف التكتر ك المشكبلت، فإف 
ىذا يؤثر عمى الطالبة كينعكس سمبنا عمى تحصيميا الدراسي بسبب الظركؼ األسرية السمبية 

 التي تعيش فييا.

: " توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دخل لمتحقق من الفرض الثالث ونصو 
  األسرة، و مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبة الجامعية السعودية". يوضح الجدول رقم

 ( اآلتي:3)
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 (3جدول )
الفروق في إجابات الطالبات نحو العوامل األسرية المرتبطة بالتحصيل الدراسي لدى الطالبة 

 الجامعية حسب مستوى دخل األسرة.

درجة  مصدر التبايف المحاكر ـ
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

قيمة 
 )ؼ(

مستكل 
 الداللة

4 

العبلقة بيف 
مستكل تعميـ 

الكالديف كمستكل 
التحصيؿ الدراسي 

 لمطالبات

 537.873 >946.94 6 بيف المجمكعات

4.34: 3.769 
 899.;4 86;.3;>9 6:9 داخؿ المجمكعات

5 

الحالة العبلقة بيف 
الزكاجية لمكالديف 
كمستكل التحصيؿ 
 الدراسي لمطالبات

 95;.>5 8;8.>; 6 بيف المجمكعات
4.467 3.668 

 :59.65 9;;.;>;> 6:9 داخؿ المجمكعات

6 

العبلقة بيف 
مستكل دخؿ 
األسرة كمستكل 
التحصيؿ الدراسي 

 لمطالبات

 5.455: :549.69 6 بيف المجمكعات

6.:4< 3.434 
 4>6.>4 ;;>.3>5: 6:9 مجمكعاتداخؿ ال

( يكضح الفركؽ في إجابات الطالبات نحك العكامؿ األسرية المرتبطة 6الجدكؿ رقـ ) 
بالتحصيؿ الدراسي لدل الطالبة الجامعية حسب مستكل دخؿ األسرة حيث تبيف عدـ كجكد فركؽ 

حصيؿ الدراسي حسب في اتجاىات الطالبات نحك العبلقة بيف مستكل تعميـ الكالديف كمستكل الت
، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا  3.769مستكل دخؿ األسرة حيث بمغ مستكل الداللة 

في كجيات نظر الطالبات حسب مستكل دخؿ األسرة كعبلقتيا بمستكل التحصيؿ الدراسي 
ي كىك غير داؿ إحصائينا ، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ ف 3.668لمطالبات عند مستكل الداللة 

               مستكل دخؿ األسرة مف كجية نظر الطالبات حسب دخؿ األسرة كذلؾ عند مستكل
  حسب :3.54، كما تبيف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل داللة  3.434داللة 

 حجـ األسرة.
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كمف كجية نظر الباحثة أف سبب عدـ كجكد فركؽ في العبلقة بيف مستكل تعميـ  
حالة الزكاجية لمكالديف كمستكل دخؿ األسرة كمستكل التحصيؿ الدراسي لمطالبات الكالديف كال

حسب مستكل دخؿ األسرة، كبما أف ىناؾ عدـ كجكد فركؽ في اتجاىات مفردات العينة نحك 
متغيرات الدراسة حسب دخؿ األسرة، كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة لدييف اتفاؽ كقناعة بأف 

في عمميات التحصيؿ الدراسي ،  حيُث إف دخؿ األسرة يسيـ في تمبية  مستكل دخؿ األسرة يؤثر
متطمبات الطالبة الدراسية أك الجامعية، مف ناحية تكفير المكاصبلت كالكتب كالمراجع كتكفير 
المدرس الخصكصي إذا احتاج ذلؾ، كىك اليتـ تكفيرة إال إف كانت األسرة ذات دخؿ مرتفع نكعنا 

البة الجامعية. كىذا ما أثبتتو العديد مف الدراسات حيث إنو كمما ارتفع ما، يمبي احتياجات الط
مستكل دخؿ األسرة ارتفع تحصيؿ الطالبات الدراسي مف خبلؿ تكفير كافة احتياجات الطالبات 
التي تساعد عمى زيادة تحصيميف ، كالعكس أنو كمما قؿ دخؿ األسرة أثر في تمبية احتياجات 

 صيميا الدراسي.الطالبة مما يؤثر في تح
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 التوصيات:
 توصي الدراسة باآلتي:

  أف تسيـ كزاره التعميـ العالي بتفعيؿ الندكات كالدكرات في الجامعات بشكؿ أكبر لمساعدة
 الطالبات كتكجيييف كاحتكائيف عند كجكد مشكبلت أسرية تعاني منيا .

  الديف أف تسيـ كزاره االكقاؼ بتخصيص بعض الخطب في المساجد بضركرة حث الك
بتجنب الخبلفات األسرية، كتييئو البيئة السميمو لؤلبناء، كمتابعتيـ كتكجيييـ لكؿ مافية 

 صبلحيـ .
 المقترحات:

 تقترح الدراسة إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تيتم باآلتي : 
 أثر المشكبلت األسرية عمى التحصيؿ الدراسي. -
 الدراسي.تأثير النكاحي االقتصادية عمى التحصيؿ  -
 تأثير العكامؿ االجتماعية عمى التحصيؿ الدراسي. -
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 المراجع
 ـ( ، األسرة بيف الجمكد كالحداثة ، منشكرات الحمبي الحقكقية ، دمشؽ.5344آباش ، أحمد ) -

ـ( ، دكر األسرة في تعميـ القيـ، دار النيضة العربية ، 5334أبك العزايـ ، أحمد جماؿ أبك ) -
 القاىرة .

ـ( ، تقدير الذات كعبلقتو بالتحصيؿ الدراسي لدل المراىقيف 5345ي )تكنسية ، يكنس -
المبصريف كالمراىقيف المكفكفيف ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة 

 مكلكد معمرم ، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية ، الجزائر .

 ئؿ ، عماف.، دار كا4( ، النظريات األجتماعية المتقدمة، ط5338الحسف ، محمد أحساف ) -

ـ( ، األسرة كالمجتمع دراسة في عمـ اجتماع 5345رشكاف ، حسيف عبد الحميد أحمد ) -
 األسرة ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية.

 ـ( ، نظرات في األسرة المسممة ، دار طبلس ، دمشؽ.5333الصباغ ، محمد لطفي ) -

صيؿ الدراسي ( ، المكتبة ـ ، ) األسرة كالمدرسة كأىـ عكامؿ التح5335طعيمة ، سعيد ،  -
 العممية ، بيركت.

ـ( ، أثر العكامؿ االجتماعية عمى التحصيؿ األكاديمي لطمبة 5343عبد اليادم ، فاطمة ) -
كمية عماف الجامعية لمعمـك اإلدارية كالمالية ، جامعة البمقاء التطبيقية، 

العممي مجمة الثقافة كالتنمية ، العدد السادس كالثبلثكف ، أكاديمية البحث 
 .7:-58كالتكنكلكجيا ، القاىرة ص ص : 

ـ( ،بعض العكامبلالقتصادية كاالجتماعية المؤثرة في مشاركة 5347العتيبي ، ريـ بف ثقؿ) -
المرأة السعكدية في أتخاذ القرارات األسرية"دراسة مقارنة بيف المرأة العاممة 

آلداب، كغير عاممة بمدينة الرياض، لرسالة ماجستير غير منشكرة،كمية أ
 جامعة الممؾ سعكد، الرياض.
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ـ( مف النظرية الكضعية إلى ما بعد الحداثة ، نظريات 5345الغريب ، عبد العزيز عمي ) -
عمـ االجتماع تصنيفيا ، اتجاىاتيا ، كبعض نماذجيا التطبيقية دار 

 الزىراء ، الرياض .
سي لدل عينة مف ـ( ، الذكاء االنفعالي كعبلقتو بالتحصيؿ الدرا5343المممي ، سياد ) -

المتفكقيف كالعادييف )دراسة ميدانية عمى طمبة الصؼ العاشر مف مدارس 
 59المتفكقيف كالعادييف في مدينة دمشؽ( ، مجمة جامعة دمشؽ ، المجمد 

 .535-489، العدد الثالث ،ص ص : 
- Youngman ، Sun & Yuanzhang lib  ، (2008) : Parents Marital 

 disruption  and its uneven effect On children's 
academic  performance  ، Department of sociology  ، 
the Ohio state State  University -  Mansfield ، 
Mansfield  .  

  
 


